
OFICINA COMARCAL 
D’INFORMACIÓ AL 
CONSUM DEL BAGES 
AGÈNCIA CATALANA 
DEL CONSUM

Contacte:
Muralla de Sant Domènec, 24 Manresa 
(dimecres i dijous)
Carrer Mestre Saura, 5, El Pont de Vilomara
931177747 o 931177741
fpareras@gencat.cat
adam.reyes@gencat.cat
De dilluns a divendres de 9 a 14h

AFECTATS
INCENDIS 

 2022



Quin servei s’ha creat?
Degut a la gran afectació que han tingut els incendis 
d’enguany, l’Agència Catalana del Consum juntament 
amb el Consell Comarcal del Bages han constituït  
una oficina mòbil per atendre de manera presencial 
i directa als ciutadans afectats en les seves relacions 
de consum en aspectes relacionats amb els incendis. 

En quin moment podrem 
ajudar-te? 

Podem assessorar-te sempre sobre dels teus drets com 
a consumidors i com reclamar-los.

Podem mediar i, si s’escau, fer un arbitratge amb les 
empreses si aquestes no atenen les teves peticions  
de manera satisfactòria o no responen a la teva 
reclamació en el termini d’un mes

Com podem ajudar-te?
Si t’apareix qualsevol problemàtica o disconformitat com a 
consumidor/a, usuari/ària o client/a d’empreses de qualsevol 
tipus derivades dels incendis forestals d’aquest estiu, pots 
posar-te en contacte amb nosaltres per tal que avaluem el 
cas i, si s’escau, mediar entre tu i l’empresa o ajudar-te a 
reclamar els teus drets o fer una reclamació.  

On ens trobaràs?
Presencialment: 
Cada dimarts al matí a les dependències 
de l’Ajuntament del Pont de Vilomara.
A l’Oficina Comarcal d’Informació al 
Consumidor del Bages, situada a 
l’edifici del Consell Comarcal 
del Bages els dimecres i dijous al matí.

Què pots reclamar a les 
empreses amb qui tens 
contractes ?

A la companyia asseguradora:
Si et sembla que la companyia no està complint allò 
estipulat a la pòlissa.

A les companyies de subministraments 
(aigua, gas, ...)
Comprova a la factura que no hi hagi cap període 
facturat en el que no hagis tingut servei. Si no t’han 
descomptat els dies en els que no vas tenir servei, 
podràs reclamar-los-en el descompte.

A la teva companyia de telefonia/Internet  
Igual que en el cas de les companyies de 
subministraments, si no t’han descomptat 
els dies sense servei a la factura els ho 
podràs reclamar. 

Recorda que les empreses disposen d’un mes per 
respondre a les teves reclamacions i, en cas que no ho 
facin o la seva resposta no sigui satisfactòria, ets pots 
adreçar a nosaltres.

Atenció telefònica 
i telemàtica:
De dilluns a divendres 
de 9 a 14h




